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การถอดบทเรียนแปลงใหญ(ขาว) อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

ความเปนมา 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีปลูกขาวประมาณ 3.5 ลานไร แยกเปนขาวหอมมะลิ(พันธุขาวดอก
มะลิ 105 และพันธุ กข 15) 3.2 ลานไร และขาวเหนียว(พันธุ กข 6) 3 แสนไร มีผลผลิตเฉพาะขาวหอมมะลิ
ประมาณ 1.8 ลานตัน(ผลผลิตเฉล่ียของจังหวัด 585 กิโลกรัม/ไร) มีมูลคาการผลิตประมาณ 28,080 ลาน
บาท ซึ่งเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก พื้นท่ีการผลิตเปนนาน้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 1,553 
มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิเฉล่ีย 27.86 องศาเซลเซียส สามารถทํานาไดเพียงปละ 1 ครั้ง ปญหาในการผลิตขาว
ของเกษตรกร คือ มีผลผลิตและคุณภาพตํ่า เนื่องจากขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เกษตรกรขาดองค
ความรูในการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี และท่ีสําคัญขาดแคลนเมล็ดพันธุดีเกษตรกรสวนใหญจะเก็บเมล็ดพันธุ
ไวใชเองเปนระยะเวลาติดตอกันหลายป 
            กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลผักไหม อ.หวยทับทัน  
จ.ศรีสะเกษ เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในตําบลผักไหม ท่ีมีปญหาเดียวกัน โดยการรวมกันนั่งวิเคราะห
สภาพของปญหาท่ีเกิดกับเกษตรกร จึงพบวาปญหาท่ีสําคัญ ไดแก ตนทุนการผลิตสูง ตองพึ่งพาปจจัยการผลิต
จากภายนอก สภาพดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนเมล็ดพันธุดี ขาดองคความรูการผลิตขาวหอมมะลิ
คุณภาพดีสงผลใหมีผลผลิตตํ่ากวาเกณฑ ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า ซึ่งจากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนเกษตรกรกลุมนี้ได
มองหาทางออกรวมกันวา “ปญหาท่ีเกิดเปนของเรา เราตองแกปญหาดวยตัวของเรา” จึงไดรวมตัวกันต้ังเปน
กลุมเกษตรกรและยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนในลําดับตอมา โดยใชช่ือวา “กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลผักไหม” โดยมีเปาหมายในระยะแรก คือ แกไขปญหาในเรื่องพันธุ การปรับปรุง
บํารุงดิน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐานสากล ภายใตความรวมมือท่ีเรียกวา “ทฤษฎี 3 ขา” 
ประกอบดวย 
            1. ภาคเกษตรกร ตองมีการรวมตัวใหเขมแข็ง ใชมติของกลุมในการแกไขปญหา มีระเบียบ 
กฎเกณฑของกลุมท่ีเกิดจากเสียงสวนใหญท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม มีการมอบหมายและแบงบทบาทหนาท่ีของ
กรรมการและสมาชิกกลุมอยางชัดเจน กลุมรวมกันจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา และกําหนดเปาหมายไวเปน
ระยะ และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามระยะเวลาท่ีกําหนด จากป 
2 5 5 1  ท่ี เ ริ่ ม ร ว ม ก ลุ ม  จึ ง เ ห็ น ลํ า ดั บ ค ว า ม ก า ว ห น า ข อ ง ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง ชั ด เ จ น 
            2. ทองถ่ิน ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงองคการบริหารสวนตําบลผักไหม ซึ่งโชคดีตรงท่ี ในชวงระยะเวลา
เกือบ 20 ป ไมมีการเปล่ียนตัวผูบริหารทองถ่ิน คือนายกองคการบริหารสวนตําบลผักไหม เปนคนเดิมตลอด คือ
นางจันทรา หาญสุทธิชัย ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร มีการกําหนด
ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดในการพัฒนาดานการเกษตรอยางชัดเจน ทําใหการดําเนินการของกลุมมีแรงสนับสนุนท่ี
สําคัญ 
            3. หนวยงานภาคี ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงภาครัฐและเอกชน หนวยงานภาครัฐ เห็นความมุงมั่นของ
การพัฒนาโดยเฉพาะกรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ ไดไหการ
สนับสนุนใหเกิดกระบวนการกลุม การยกระดับกลุม และเปนพี่เล้ียงในการบริหารจัดการ พรอมท้ังสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนา ซึ่งมียุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดรองรับ พรอมท้ังประสานหนวยงาน
ภาคีเครือขายตางๆ ในพื้นท่ี 

สถานการณปจจุบัน 
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ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลผักไหมมีสมาชิก 248 ราย มีพื้นท่ี
การผลิตขาวหอมมะลิ 3,780 ไร ซึ่งอยูในพื้นท่ี S2 และ S3 แบงเปน 1) พื้นท่ีผลิตเมล็ดพันธุ จํานวน 440 ไร 
2) พื้นท่ีผลิตขาวอินทรีย จํานวน 696 ไร และ 3) พื้นท่ีผลิตขาว GAP จํานวน 2,644 ไร 
  ทีมผูจัดการแปลง ประกอบดวย 
   1. นายประธาน พลโลหะ (เกษตรอําเภอหวยทับทัน) ผูจัดการแปลง 
   2. นายสมาน โพธิ์งาม (เกษตรตําบล)   ผูชวยผูจัดการแปลง 
   3. นายไพฑูรย ฝางคํา (ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ) เกษตรกรตนแบบ 
   4. น.ส.กวินทรา นพคุณ (เจาหนาท่ี CSR บ.สยามคูโบตาฯ) ผูแทน บ.สยามคูโบตา 
   5. ประธานแปลงยอย จํานวน 6 คน   กรรมการตรวจแปลงภายใน 
เปาหมาย 
  กลุมฯ ไดมีการดําเนินโครงการฯ เพื่อผลิตสินคาเกษตร (ขาว) เปาหมายเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน โดยปรับเปล่ียนวิธีการทํานาจากเดิมทํานาหวาน ปรับเปล่ียนมาเปนทํานาดําและนา
หยอด โดยใชแนวทาง ดังตอไปนี้ 
 1. การลดตนทุนการผลิต  
  แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. การลดตนทุนการใชปุย  
    -  การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
    -  ลดอัตราการใชปุยเคมีลง และหันมาใชปุยอินทรียชีวภาพ 
   2. ลดปริมาณการใชเมล็ดพันธุ (นาหวานใชอัตรา 25-35 ก.ก./ไร) 
    -  นาดํา อัตรา 5-7 ก.ก./ไร  
    -  นาหยอด อัตรา 8-12 ก.ก./ไร 
   3. เปล่ียนมาใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานคน 
  ผลท่ีไดรับ 
   1. ตนทุนการทํานาลดลงจากเดิม (นาหวาน 4,620 บาท/ไร) 
    -  นาดํา 4,050 บาท/ไร ลดลง 570 บาท/ไร 
    -  นาหยอด 3,285 บาท/ไร ลดลง 1,335 บาท/ไร 
 2. เพิ่มผลผลิต  
  แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 
   2. ปลูกพืชปุยสด และไถกลบ 
   3. ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
   4. ปรับเปล่ียนวิธีการทํานาจากเดิมทํานาหวาน มาเปนนาดํา/ นาหยอด 
  ผลท่ีไดรับ 
   1. ผลผลิตขาว/ไร เพิ่มข้ึนจากเดิม (นาหยอด 400 ก.ก./ไร) 
    -  นาดํา 550 ก.ก./ไร 
    -  นาหยอด 500 ก.ก./ไร 
 3. เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
  แนวทางการดําเนิน 
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   1. อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
   2. ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต 
    -  มาตรฐานเมล็ดพันธุขาว 
    - มาตรฐานขาว GAP 
    - มาตรฐานขาว Organic 
  ผลท่ีไดรับ 
   1. ผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    -  มาตรฐานเมล็ดพันธุขาว 
    - มาตรฐานขาว GAP 
    - มาตรฐานขาว Organic 
 4. สินคาท่ีกลุมฯ ผลิตได 
   1. เมล็ดพันธุขาวมาตรฐาน จํานวน 220 ตัน 
   2. ขาวหอมมะลิ GAP จํานวน 1,322 ตัน 
   3. ขาวหอมมะลิ Organic จํานวน 348 ตัน 
 5. การบริหารจัดการดานการตลาด 
  แนวทางการดําเนินงาน 
   1. มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความเขาใจซื้อขายเมล็ดพันธุขาวรวมกับ สกต. 
   2. มีการกระจายเมล็ดพันธุสูเครือขาย 
  ผลท่ีไดรับ 
   1. มีตลาดรับซื้อผลผลิตท่ีแนนอน 
   2. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการจําหนายผลผลิต จํานวน 200-300 บาท/ตัน 
 6. การบริหารจัดการกลุมฯ  
  แนวทางการดําเนินงาน 
   1. บริหารจัดการการใชเครื่องจักรกลการเกษตร 
   2. บริการจัดการดานการผลิตและการตลาด 
   3. บริหารจัดการธนาคารปุย 
   4. สงเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได 
  ผลท่ีไดรับ 
   1. มีแผนการผลิตท่ีชัดเจน 
   2. บริหารจัดการผลผลิตไดตามแผน 
   3. สินคามีคุณภาพและมาตรฐาน 
   4. สินคามีปริมาณเพียงพอตอความตองการของตลาด 
   5. มีรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม  

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
  การดําเนินโครงการฯ ของกลุมในปการผลิต 2258/59 ไดมีหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน 
รวมบูรณาการงานรวมกันเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินโครงการฯ ของกลุมใหมีความเขมแข็ง สามารถเปนตนแบบใน
การพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรแกเกษตรกรในพื้นท่ีตอไป โดยมีหนวยงานรวมดําเนินการในพื้นท่ี ดังนี้ 
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  1. หนวยงานภาครัฐ มีสวนรวมในการขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการฯ ของกลุมฯ ดังนี้ 
   1. สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  
    1.1 กระบวนการกลุมของเกษตรกร 
    1.2 การบริหารจัดการแปลง 
    1.3 การพัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตรกร และผลิตภัณฑ สูความเปน Smart 
Farmer/ Smart Product และ Smart Group 
    1.4 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
    1.5 การจัดทําแผนท่ี Zoning 
    1.6 การพัฒนาคุณภาพสินคาสูระบบมาตรฐาน GAP และ Organic รวมกับ
กรมการขาว 
    1.7 การถายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
   2. สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
    2.1 สนับสนุนงบประมาณโครงการตางๆ แกกลุม เชน 
     -  งบตรวจรับรองแปลง จํานวน 400,000 บาท 
     -  งบทําถนนคอนกรีต   จํานวน 700,000 บาท 
   3. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ 
    3.1 สนับสนุนดานการประสานงานหนวยงานภาคีเครือขาย  
          เพื่อรวมบูรณาการในพื้นท่ี 
   4. สถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ 
    4.1 ถายทอดองคความรูดานการจัดการดินและปุย 
    4.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
    4.3 สนับสนุนวัสดุเพื่อจัดทําปุยอินทรียชีวภาพ 
   5. ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 
    5.1 สงเสริมการปลูกหมอนเล้ียงไหม เพื่อเปนอาชีพเสริม 
   6. สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ 
    6.1 สงเสริมกิจกรรมดานการตลาด 
    6.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ 
   7. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ 
    7.1 ใหความรูและกํากับติดตามการทําบัญชีครัวเรือน และกลุม 
   8. ศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดสุรินทร 
    8.1 ถายทอดองคความรูดานการผลิตขาว 
    8.2 สนับสนุนปจจัยการผลิต 
    8.3 การตรวจรับรองมาตรฐานขาว 
   9. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 11 
    9.1 ใหขอมูลขาวสารดานการเกษตร 
   10. สํานักงานพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ 
    10.1 สงเสริมกิจกรรมดานการตลาด 
    10.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ 
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   11. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดรอยเอ็ด 
    11.1 ใหความรูในการดูแลรักษา และซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
   12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    12.1 สนับสนุนองคความรูดานการจัดการดินและปุย 
    12.2 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
   13. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
    13.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    13.2 สงเสริมกลุมสินคา OTOP 
   14. อําเภอหวยทับทัน 
    14.1 ทําหนาท่ีประสานงาน กํากับติดตามการดําเนินงานในพื้นท่ี 
   15. องคการบริหารสวนตําบลผักไหม (อบต.ผักไหม) 
    15.1 จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล 
    15.2 สนับสนุนงบประมาณ 
   16. วัด และโรงเรียน 
    16.1 สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน 
  2. หนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีสวนรวมในการขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการฯ 
ของกลุมฯ ดังนี้ 
   1. บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน 
    1.1 สนับสนุนกอต้ังศูนยซอมสรางเครื่องจักรกลการเกษตร 
    1.2 ถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 
    1.3 จําหนายอะไหลเครื่องจักรกลใหแกกลุมในราคาตํ่ากวาทองตลาด 
    1.4 สนับสนุนทุนการศึกษาแกบุตรหลานเกษตรกรในพื้นท่ี  
   2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
    2.1 ถายทอดองคความรูดานการบริหารจัดการเงินทุน 
    2.2 สนับสนุนสินเช่ือวิสาหกิจ 
   3. สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) 
    3.1 บันทึกขอตกลงความเขาใจซื้อขายเมล็ดพันธุขาว 
   4. บริษัทธัญญะโอสถ 
    4.1 ดําเนินโครงการธุรกิจเพื่อสังคมหวงโซขาวหอมมะลิอินทรีย 

ผลลัพธตามเปาหมาย 
  ผลการดําเนินการของกลุมฯ ตามแนวทางท่ีกลุมไดรวมกันกําหนดเปนเปาหมายไว ไดผลลัพธ
ในการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การลดตนทุนการผลิต  
   ตนทุนการทํานาลดลงจากเดิม (นาหวาน 4,620 บาท/ไร) 
    -  นาดํา 4,050 บาท/ไร ลดลง 570 บาท/ไร 
    -  นาหยอด 3,285 บาท/ไร ลดลง 1,335 บาท/ไร 
  2. เพิ่มผลผลิต  
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   ผลผลิตขาว/ไร เพิ่มข้ึนจากเดิม (นาหยอด 400 ก.ก./ไร) 
    -  นาดํา 550 ก.ก./ไร 
    -  นาหยอด 500 ก.ก./ไร 
  3. เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
   ผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    -  มาตรฐานเมล็ดพันธุขาว 
    - มาตรฐานขาว GAP 
    - มาตรฐานขาว Organic 
  4. การเพิ่มมูลคาผลผลิต 
             จากการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการสรางมาตรฐานสากลใหกับสินคา
ขาวหอมมะลิ พรอมท้ังการสรางระบบตรวจสอบยอนกับ (Traceability) ใหกับสินคา โดยใช QR Code ทําให
สินคาของกลุมเปนท่ียอมรับจึงสามารถใชการตลาดนําการผลิตได (Make by Order) ผลผลิตท่ีสําคัญ ไดแก 
              ๑. เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ GAP และ Organic 
              ๒. ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ GAP และ Organic ไดแก ขาวสาร/ ขาวกลอง/ 
ขาวกลองงอก การพัฒนาในอนาคตมุงเนนการสรางอัตลักษณ (Identity) เพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอสินคา (Brand 
Loyalty) และการใชกลยุทธ Strategic Story Marketing ภายใตตราสินคา “ขาวหอมมะลิผักไหม” เพื่อทําให
เกิดความมั่นคงดานราคาอยางยั่งยืน มีมูลคาสินคาท่ีเพิ่มข้ึน รวมไปถึงการเพิ่มมูลคาโดยการแปรรูปและการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ การเทียบเคียงจากความสําเร็จและนํามาพัฒนา (Benchmark) การจับคูธุรกิจ (Business 
Matching) ตลอดจนการพัฒนาสินคาขาวหอมมะลิใหตรงกับความตองการของลูกคา (Niche Market) เชน ขาว
สุขภาพ เครื่องสําองค เวชภัณฑ ฯลฯ การสรางจุดเดนท่ีแตกตางของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มชองทาง
การตลาด 

ปจจัยนําสูความสําเร็จ (Key Success Factors) 
           1. เนนการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) ใชเวทีการประชุม และมี
การปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของทุกกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ ทุกคนควรจะตองรับรูรับทราบ 
รวมกันตัดสินใจ และรวมกันทํา รวมท้ังการใชหลัก การบริหารแบบพี่นอง มีปญหาหรือเรื่องอะไรท่ีสําคัญ จะ
ปรึกษาผูอาวุโส ซึ่งเปนท่ีเคารพของทุกคน มีอะไรก็จะพูดกันแบบตรงไปตรงมา ดูผูอาวุโสท่ีประสบความสําเร็จ
เปนตนแบบ (Role Model) ซึ่งปจจุบันแบงคนของกลุมไว ๓ รุน ซึ่งหลักการบริหารแบบมีสวนรวมท่ียึดถือ คือ 
สมาชิกทุกคน จะตอง รวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผลประโยชน จึงสงผลใหสมาชิก
ทุกคนมี ทั ศนค ติ  ( Attitude)  ท่ี ดี ต อ ก ลุ ม  จึ ง ทํา ให มี ข อ ขั ดแย ง  ( Conflict)  น อยมากภายในก ลุ ม 
            2. ดานการจัดการความรู  
              2.1 สงเสริมใหสมาชิกกลุมแสวงหาความรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากลุม เชน การ
ปรับปรุงบํารุงดิน เทคโนโลยีการผลิตคุณภาพดีและใหไดมาตรฐาน การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 
ดานการบริหารจัดการ ฯลฯ กลุมจะสงเสริมใหสมาชิกไดพัฒนาตนเอง ตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมถึง
ส ง เสริ ม ให มี ก าร ใช ภูมิ ปญญาทอง ถ่ิน  ยกย อ ง ผู อ าวุ โ ส ท่ี มี อ งค คว ามรู เป น  “ปราชญ ชาวบ าน” 
                2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนา ท้ังเทคโนโลยีในการผลิต 
เทคโนโลยีดานเครื่องจักรกลการเกษตร การแปรรูปสินคา จนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) และมีการถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน  
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                2.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุมตลอดเวลา ภายใต “ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร” โดยมีวิทยากรเกษตรกรดานตางๆ ท่ีเปนตนแบบความสําเร็จ (Role 
Model) เปนผูดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู 
            3. ยึดหลักการประสานงาน (Coordinating) และการสรางเครือขาย (Network) การ
ประสานงานท่ีดี จึงทําใหกลุมไดรับการสนับสนุนและมีเครือขายในการบริหารจัดการ 
  4. ยุทธศาสตรองคกร (Strategy) มีการจัดทํายุทธศาสตรองคกร จึงทําใหมีลําดับข้ันและ
เปาหมายของการพัฒนา กลุมมีการวิเคราะหจุดยืนของกลุมจากท้ังสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน มีการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดไวอยางชัดเจน มีการประเมินผลการดําเนินงาน ทําให
ทราบถึงปญหาเพื่อนําไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาในรอบปตอไปได 
  5. การบริหารจัดการเครื่อง จักรกลการเกษตรในรูปแบบกลุม  (Machine Pool) 
           เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลผักไหม เปนกลุม
ขนาดใหญ มีสมาชิกมากถึง 248 ราย  และมีพื้นท่ีการผลิตขาวหอมมะลิมากถึง 3,780 ไร การผลิตใชวิธีทํานา
หวาน ซึ่งไดผลผลิตตํ่าและไมมีคุณภาพ เนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงสงผลใหมีตนทุนการผลิตสูง ซึ่ง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต กลุมไดวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหารวมกันเห็นวา ควรนําเอา
เครื่องจักรกลการเกษตรมาใชในการผลิต เพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตร และลดตนทุนการผลิต ซึ่งประสบ
ผลสําเร็จ เพราะมีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้ 
              5.1 การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร 
                   1. จัดหาเครื่องจักกลการเกษตรของกลุมเพื่อบริการสมาชิก โดยใชเงินทุน
ของกลุม และจากการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลผักไหม เพื่อซื้อรถแทร็คเตอร เครื่องดํานา เครื่อง
หยอดเมล็ด เครื่องเกี่ยวขาว เครื่องคัดเลือกเมล็ดพันธุ เพื่อไวบริการสมาชิก 
                   2. สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกท่ีมีความพรอมดานเงินทุน จัดหา
เครื่องจักรกลการเกษตรชนิดตางๆ ไวบริการสมาชิก 
             5.2 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 
                  1. สมาชิกทุกคนตองผลิตขาวหอมมะลิดวยรูปแบบนาหยอด หรือนาดํา 
เทานั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตองใชเครื่องจักรกลการเกษตร ไดแก เครื่องดํานา เครื่องหยอดเมล็ด 
เครื่องเกี่ยวขาว โดยใชระบบการข้ึนทะเบียนการขอรับบริการ 
                       - ใชเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุมบริการแกสมาชิก ตามลําดับการข้ึน
ทะเบียน โดยกลุมสนับสนุนในรูปแบบสินเช่ือเกษตรกรชําระคาบริการหลังจําหนายผลผลิตใหแกกลุม 
                       - ในกรณีตามลําดับการข้ึนทะเบียนขอรับบริการ เครื่องจักรกลการเกษตร
ของกลุมไมสามารถใหบริการไดในวันนั้น กลุมจะจายงานใหกับเครื่องจักรกลการเกษตรของสมาชิกกลุมท่ีมีไป
บริการแกเกษตรกร โดยกลุมสนับสนุนในรูปแบบสินเช่ือ กลุมจายคาบริการแทน เกษตรกรชําระคาบริการครั้ง
เดียวหลังจําหนายผลผลิตใหแกกลุม 
                  2. การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร  
                       - จัดต้ังศูนยบริการเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตรของกลุมและของสมาชิก ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง บริการอะไหลและคาซอมบํารุงในราคาท่ีถูกกวา
ศูนยบริการภาคเอกชน 
                       - สงสมาชิกกลุมไปขอเรียนรูเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร จาก บ.สยาม
คูโบตา จํากัด เพื่อสามารถบริหารจัดการเองได 
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                      - ขอรับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามคูโบตา จํากัด ในการกองต้ังศูนยซอม
สรางเครื่องจักรกลการเกษตร 
             จะเห็นไดวา จากความคิดเชิงระบบของกลุม จึงทําใหบริหารจัดการการใชประโยชน
จากเครื่องจักรกลการเกษตรไดอยางคุมคา สามารถพึ่งพาตนเองได พึ่งพาปจจัยจากภายนอกนอยท่ีสุด ท่ีสําคัญ
ตนทุนการผลิตดานเครื่องจักรกลการเกษตรไมไหลออกจากชุมชน หมุนเวียนอยูภายในกลุม จากระบบหนึ่งไปสู
อีกระบบหนึ่งอยางตอเนื่อง ชุมชนจึงมีความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ 

ปจจัยอุปสรรค 
 1. เกษตรกรสมาชิกสวนใหญอายุมาก 
 2. มีหลายหนวยงานลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาดูงาน ทําใหเกษตรกรไมคอยมีเวลาในการประกอบอาชีพ 
 3. ยังขาดงบประมาณสนับสนุน เพื่อใชในการพัฒนากระบวนการผลิตของกลุม 
 4. สภาพพื้นท่ีแปลงใหญอยูในเขตนาน้ําฝน ไมมีระบบชลประทาน 

ขอเสนอแนะ 
 1. สวนราชการท่ีเกี่ยวของควรมีการบูรณาการรวมกันท้ังในสวนของการวางแผนพัฒนากลุม และ
งบประมาณเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของกลุมมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน 

ท่ีมาของขอมูล 
 1. นายประธาน  พลโลหะ เกษตรอําเภอหวยทับทัน (ผูจัดการแปลง) 
 2. นายสมาน โพธิ์งาม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ (ผูชวยผูจัดการแปลง) 
 3. นายไพฑูรย ฝางคํา  ประธานกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 


